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Εισαγωγή: To PSMA (ειδικό προστατικό αντιγόνο της μεμβράνης) αποτελεί μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη 
τύπου ΙΙ, που υπερεκφράζεται στην κυτταρική επιφάνεια σχεδόν όλων των κυττάρων στον καρκίνο του 
προστάτη. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται πλέον το ραδιοεπισημασμένο PSMA (με 68Ga ή με 18F) 
στην εξέταση PET/CT για την απεικόνιση ασθενών με καρκίνο του προστάτη ενώ από τον Μάιο του 2018 
το ραδιοφάρμακο 18F-PSMA είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα. Στόχος μας ήταν η καταγραφή και η 
ανάλυση των δεδομένων από την πρόσφατη εμπειρία μας με την χρήση της 18F-PSMA PET/CT.  
Υλικό και Μέθοδος: Από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2018, στα δύο τμήματα PET/CT της 
Βιοϊατρικής, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν 18 εξετάσεις PET/CT σε ασθενείς (ηλικίας 47-
80ετών), με ιστολογικά επιβεβαιωμένο καρκίνο του προστάτη. Από τις εξετάσεις, 4 πραγματοποιήθηκαν 
προεγχειρητικά, στα πλαίσια αρχικής σταδιοποίησης και οι υπόλοιπες 14 για την ανίχνευση εστιών 
υποτροπής λόγω αύξησης της τιμής του PSA.  
Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις της αρχικής σταδιοποίησης, η 18F-PSMA απεικόνισε την 
πρωτοπαθή εξεργασία στον προστάτη αδένα ενώ ανίχνευσε επιπρόσθετες οστικές μεταστάσεις και 
μικρούς λεμφαδένες. Στις περιπτώσεις με τη βιοχημική υποτροπή, το PSA των ασθενών κυμαινόταν από 
0.2-11.5 και η πλειοψηφία των ασθενών είχαν αρνητικό ή αμφίβολο τον λοιπό απεικονιστικό έλεγχο.  Το 
ποσοστό ανίχνευσης των εστιών υποτροπής ήταν 85.7% (12/14). Οι πιο συχνές μεταστατικές εστίες 
εντοπίζονταν σε λεμφαδένες (παραορτικούς, κοινούς κι έξω λαγόνιους) και σε οστά.  
Με την μέθοδο της 18F-PSMA PET/CT έγινε δυνατή η απεικόνιση πολύ μικρών μεταστατικών 
λεμφαδένων, διαμέτρου έως και 3mm, οι οποίες δεν είχαν ανιχνευθεί με καμιά άλλη μέθοδο.     
Συμπεράσματα: H 18F-PSMA PET/CT αποτελεί μια νέα απεικονιστική μέθοδο, η οποία ανιχνεύει με 
μεγάλη ευαισθησία τις εστίες υποτροπής του καρκίνου του προστάτη ενώ προσφέρει ακρίβεια και στην 
αρχική σταδιοποίηση. Σε συνδυασμό με τα νέας τεχνολογίας μηχανήματα PET/CT απεικονίζει μικρές 
εστίες που με καμία άλλη μέθοδο δεν μπορούν να απεικονισθούν.  
 

  


